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Jí;f . számú előterjesztés 

a kiemeit sportegyesületek 2014. évi támogatásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kiemeit figyelmet fordít a sporttal kapcsolatos feladatok magas színvonalú ellátására. Az 
Önkormányzat évek óta támogatási szerződés keretében támogatást nyújt a legnagyobb 
kőbányai sportegyesületeknek, amelyek a taglétszámuk, a tevékenységük és az eredményeik 
alapján kiemeit szerepet töltenek be a kerület sportéletében. 

A Kőbányai Diákok Sportegyesületével (a továbbiakban. KDSE), a Kőbányai Ifjúsági 
Sportegyesülettel (a továbbiakban: KISE), a Kőbánya Sport Clubbal (a továbbiakban: KSC), a 
Kőbányai Torna Clubbal (a továbbiakban: KTC) és a Törekvés Sportegyesülettel (a 
továbbiakban. Törekvés) kötött támogatási szerződések 2013. december 31-évellejártak. 

A sportegyesületek 2014. évre vonatkozóan is támogatási kérelmet nyújtottak be, amelyeket 
az előterjesztés 6-1 O. mellékletei tartalmaznak. 

A kiemeit sportegyesületek 2013. évi támogatásáról szóló kimutatás az előterjesztés ll. 
mellékletében található. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 2014-ben is támogassa a fenti sportegyesületeket Az 
egyesületi vezetok kérelme és az előzetes egyeztetés alapján a támo.gatási összegekre az 
alábbi javaslatot teszem: 
a) KDSE 13 millió forint, 
b) KISE l O millió forint, 
c) KSC 40 millió forint, 
b) KTC 4 millió forint, 
e) Törekvés 12 millió forint. 

A Törekvés esetében az Egyesület használatában álló ingatlan az 1972/2013. (XII. 18.) Korm. 
határozat értelmében a Magyar Állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába kerül. A 
feladat végrehajtásának határideje a Korm. határozat szerint 2014. június 18. Az Egyesület 
korábbi főtámogatója, a MÁV Zrt. 2013. utolsó negyedévében vonult ki a létesítmény
fenntartási feladatok ellátásából, ami így az Egyesületre hárult. Ehhez nyújtott jelentős 
támogatást az Önkormányzat 2013-ban. Az ingatlan átadására tekintettel a létesítmény 
fenntartásához kért támogatást 2014. első félévére indokolt ütemezni. 

A kérelemben foglaltak szerint az első félévre kért 12M Ft 70%-a (8,4 M Ft) márciusban, a 
fennmaradó összeg pedig havi egyenlő mértékben (1,2 M Ft/hó) kerülne folyásításra azzal, 
hogy az ingatlan tulajdonjogának átszállása és az Önkormányzat által történő birtokbevétele 
után a támogatás nem jár. A második félévben az Egyesület támogatási igénye felülvizsgálatra 
kerülhet. 

A támogatások folyósításának tervezett ütemezését az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatások biztosítása révén a sportegyesületek ebben az évben is folytatni tudják a 
tevékenységüket, amit magas színvonalon látnak el. A fenti sportegyesületek jelentős szerepet 
játszanak az Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának 



megvalósításában azáltal, hogy sportolási lehetőséget biztosítanak a kerületben élő vagy ide 
iskolába járó fiatalok számára. A Kőbánya Sport Club és a Törekvés Sportegyesület sportolói 
jelentős nemzetközi eredményeket is elérnek, így Kőbánya jóhírnevét viszik az országhatáron 
túlra is. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatásokhoz szükséges forrás az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében (a továbbiakban: költségvetési rendelet) tervezésre került. A támogatási 
szerződéseket a költségvetési rendelet hatályba lépését követően lehet megkötni. 

2012. január l. napját követően csak olyan civil szervezet részesülhet költségvetési 
támogatásban, amely az előző évről szóló beszámolóját, valamint közhasznú szervezet 
esetében a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezte az Országos Bírósági HivatalnáL 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1-5. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2014. február" M." 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

~r 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2014. évi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete részére támogatási szerződés alapján 13 millió forint támogatást 
nyújt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2014. évi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Ifjúsági Sportegyesület részére támogatási szerződés alapján l O millió forint támogatást nyújt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Kőbánya Sport Club 2014. évi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club részére támogatási szerződés alapján 40 millió forint támogatást nyújt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

3 



4. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Kőbányai Torna Club 2014. évi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Torna Club részére támogatási szerződés alapján 4 millió forint támogatást nyújt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (II. 20.) határozata 
a Törekvés Sportegyesület 2014. első félévi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület részére támogatási szerződés alapján 12 millió forint támogatást nyújt. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

4 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester úr 
részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Sportegyesületünk és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti további 
együttműködéssei kapcsolatban kérem, hogy egyesületünk működéséhez- a TAO-ból kapott forráso
kon kívül - a 2014-es évben 13.000.000 Ft támogatást biztosítson az Önkormányzat. A támogatás 
felhasználásával egyrészt a drasztikus tagdíjemelést el tudjuk kerülni, másrészt az akadémiai progra
munk önrészéhez feltétlenül szükséges. 

Egyben ezúton kezdeményezem, hogy újítsuk meg az egyesület és az Önkormányzat között koráb
ban megszüntetett határozatlan idejű együttműködési megállapodást. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Ahhoz, hogy ebben az évben is szilárd alapokon álló tevékenységet végezzünk, feltétlenül szüksé

ges költségvetésünkhöz az Önkormányzat támogatása, mellyel kapcsolatban kérem támogatását. 

Budapest, 2014. február 5. 

etv G( 
Hajdl Péter 

elnök 



KŐBÁNYAIIFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET 

1106. Bullapest X. kerület Gyakorló u. 25. 
Tol/fax 361 261-9837;e-mail:97kise@gmail.com: www.kise.hu 

Budapest, X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Radványi Gábor alpolgármester úr részére 
ll 02. Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgy: 2014. évi működési támogatásra irányuló kérelem 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

A Köbányai Ifjúsági Sportegyesükt az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
kéréssel fordul a Tisztelt Hivatal felé az idén megítélésre kerülő Önkormányzati támogatás 
százalékos ütemezését illetően. Egyesületünk zavartalan mCtködének érdekében április 
hónapban kérnénk le egy negyedéves támogatást egy összegben, és június hónaptól havonta 
egycnlö részletben kérnénk a támogatás fennmaradó részének folyósítását! Az ütemezést a 
TAO támogatások ömészének biztosítása teszi indokolttá. 
A fentiek alapján kétjük szíves jóváhagyását. 

Támogatásukat és kérelmünk po:ótív elbírálását előre is köszönjük! 

Budapest 2014. február 06. 

Tiszte l ette l: 

Támogató: Budapost X. Ker. Kőbánya önkormányzata 

1106. BUDAPEST, GYAKORLÓ U. 25. 
TEL.: 061-261 -9837;061-431-0146,E-MAIL: 97kise@gmail.com, WW'.V.kise.hu 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester úr 
részére 

KŐBÁNYA SPORT CLUB 
1105 Budapest, Ihász utca 24. 

Telefon/fax: 261-6710; 

e-mail: ksc@kobanyasc.hu; web: kobanyasc.hu 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Sportegyesületünk és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti további 
együttműködéssei kapcsolatban kérem, hogy egyesületünk működéséhez a 2014-es évben 
40.000.000 Ft támogatást biztosítson az Önkormányzat. Egyben ezúton kezdeményezem, hogy 
egyesületünk és az Önkormányzat között - a korábbi évekhez hasonlóan - az olimpiai ciklusra 
tekintettel 2016. december 31-éig határozott idejű együttműködési megállapodás jöjjön létre. 

Fentiekhez kérem Polgármester Úr támogatását. 

Budapest, 2014. február 5. 

'" dr. György István 

elnök 

Melléklet: szerződéstervezet 



Budapest Főváros X kerület 
Kőbánya Polgármesteri Hivatal 
Radványi Gábor 
alpolgármester részére 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

eisi@vuelta.hu www. kobanyabringa. hu 

Tárgy: 
2014. évi egyesületi támogatás 

Ezúton is szeretném megköszönni azt a támogatást és segítséget, amit az Önkormányzat nyújtott az elmúlt 
években a Kőbányai Torna Club részére. A 2014. évben még a korábbiakat is meghaladó léptékben szeretnénk 
Kőbánya kerékpáros életében pozitív változásokat elérni (erre kiváló lehetőségnek érezzük a Hangár utcai 
sporttelep hasznosítását és a Sportliget kerékpárosok általi "birtokbavételét"), és emellett szeretnénk tovább 
működtetni, és növeini a ritmikus gimnasztika szakosztályunkat is. 

Szeretném tájékoztatni Alpolgármester Urat, hogy a "kiemelt sportegyesületi státusz" a 2013. évben (a hozzá 
kapcsolódó 2 millió forintos támogatással) a szerződésben elvárt feladatokkal együtt, számunkra nem volt túl 
szerencsés. A szerződésünkben ugyanis az Önkormányzat előírta, hogy a támogatásból kell biztosítanunk két 
kőbányai eseményt: az Isaszeg Túrát és az Autómentes napi rendezvényt. Ezek szervezésének, illetve a KTC által 
vállalt munkának és feladatoknak a "piaci ára" eléri vagy meghaladja a támogatás teljes összegét. Kizárólag 
azért tudtuk ezeket megvalósítani, mert a Vuelta Kft. ingyenesen biztosította eszközeit és emberi erőforrásait. 
A Sportligetben bringás pumpa pályát- közel félmilliós építési költséggel- is saját erőből teremtettük elő. Ezt a 
beruházást azonban fontosnak éreztük, hogy ezzel is a Sportligetbe szaktassuk a kerékpárosokat, és ez kiinduló 
alapja lehessen a jövőbeni hasonló (akár ennél jóval nagyobb) önkormányzati fejlesztéseknek. 

A ritmikus gimnasztika szakosztályunkkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni Alpolgármester Urat, hogy a 
szakosztály eredményei sokkal jobbak annál, mint amit az edzésekre használható infrastruktúrából 
(tornatermek) egyébként el lehetne érni. A sportág magasszintű űzéséhez szükségünk lenne hetente minimum 
5 napon, naponta 3-5 óra időtartamra olyan teremre, ahol egyszerre 30-40 sportoló is tud edzeni, ahol akár 3 
"versenyterületnyi" szőnyeg is elfér (egy versenyterület 13x13 méteres), és a terem magassága is megfelelő. A 
Szent László Általános iskola nagyobbik tornaterme sem elegendő arra, hogy ott színvonalas edzésmunkát 
végezzen egyszerre 20-25 gyereknél több - de gyakran 40-nél is többen vagyunk egyszerre. A Janikovszky 
Általános iskolában bérelt terem pedig még ennél is jóval kisebb. Az egy versenyzőre jutó terem bérleti díj 
jelenleg is olyan magas, hogy a tagdíjakból lehetetlen fedezni a szakosztály költségeit (az önköltségi ár 25-30 
ezer Ft/hó). Ezen úgy tudunk segíteni, hogy a heti 1-2 órás tanfolyamok bevételeit forgatjuk vissza a versenyzők 
terembérleti díjába (a tanfolyamok jóval "költséghatékonyabbak", mint a versenyzők felkészítése). 

A fentiek alapján szeretném kérni az Önkormányzatot, hogy amennyiben az idei költségvetése azt lehetővé 
teszi, 2014-ben négymillió forintban állapitsa meg a KTC éves támogatását, melyet a kerékpáros és a ritmikus 
gimnasztika szakosztály működtetésére, valamint a kerületi kerékpáros élet fellendítésére, közlekedés
biztonsági oktatásra és tanácsadásra kívánunk fordítani. 
Kérem, hogy az elmúlt években a mi közreműködésünkkel szervezett Isaszeg-túra és Autómentes Nap esetében 
a vállalt feladatok alapján kössünk külön szerződést. 

Amennyiben megoldható, úgy a támogatás kitizetésének ütemezése esetén kérem, hogy a havi, esetleg 
negyedévente történő kifizetéssel segítsék a munkánkat. 

Köszönettel: 

Eisenkrammer Károly 
elnök 
Kőbányai Torna Club 
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TÖREKVÉS SPORTEGYESÜLET 

Létesítmény cím: 1107 Budapest, Bihari u. 23. 
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 19. 

Mobil: +36 20939-1484 
E-mail: torekves.se@freemail.hu 

Budapest Főváros X.ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Kovács Róbert Úr 
polgármester 

1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Törekvés Sportegyesület vezetőjeként kérem az Ön és a Képviselő Testület szíves támogatását az 
egyesületünk által használt létesítmény (1107 Budapest, Bihari u.23.) üzemeltetési, fenntartási költ
ségeinek, valamint kiemelten a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály,továbbá a kosárlabda és ke
rekesszékes-kosárlabda szakosztály, a Paralimpiai Spörtközpont működési és az egyesület ügyvite
li költségeinek finanszírozásához a következők szerint. 

A létesítmény üzemetetési és fenntartási költség igénye I-VI.hónap során tényadatok alapján 12-13 
millió forint lesz. 2014.év első negyedévére a jelzett összeg 70%-át kérjük betervezni. · 

Az egyesület fent említett működési támogatásához éves szinten 22 millió forintot, havonta 1/12-ed 
részben történő folyósítással kérnénk. 

Kérésünket megalapozza a MÁV Zrt. értesítése, miszerint a sportingatlant 2013.12.06.-án átadta az 
MNV Zrt.-nek. 
A Kőbányai Önkormányzat birtokba kerüléséhez a nemzeti vagyonkezelőnek 6 hónap áll rendelke
zésére, ezért az átadás 20 14.június végéig várhatóan megvalósuL 
Az átmeneti időszakban azonban minden teherviselés és fizetési kötelezettség egyesületünkre hárul, 
melyet kizárólag legfontosabb szponzorunk a Kőbányai Önkormányzat anyagi segítségével sikerül
het megoldanunk és működésünket optimális szinten megőrizni. 

Kérésünk támogatását sportelói közösségünk nevében előre is megköszönöm. 

Budapest, 2014. február 6. 

Szakosztályok: 

Tisztelettel: 
Sárvári György 

elnök sk. 

asztalitenisz, kosárlabda és kerekesszékes-kosárlabda, 
női ülőröplabda, sakk, tájfutó, tenisz, vívó és kerekesszékes-vívó 

Szabadidősport: 
asztalitenisz, atlétika, kispályás labdarúgás, konditerem, tenisz 



ll. melléklet az előterjesztéshez 

A kiemeit sportegyesületek 2013. évi támogatása 

Kőbányai Diákok Sportegyesülete (KDSE) 

sorszám Támogatott (neve) 
KÖKT határozat támogatás jogcíme, támogatás 

száma célja összege 

l. 
Kőbányai Diákok 

5/2013. (IL 21.) működési támogatás 10 OOO OOO Ft 
Sportegyesülete 

2. 
Kőbányai Diákok 

345/2013. (VI. 27.) működési támogatás l 500 OOO Ft 
Sportegyesülete 

ÖSSZES 11500 OOO Ft 

Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) 

sorszám Támogatott (neve) KÖKT határozat száma 
támogatás jogcíme, 

támogatás összege 
célja 

l. 
Kőbányai Ifjúsági 

5/2013. (II. 21.) működési támogatás 8 OOO OOO Ft 
Sportegyesület 

2. 
Kőbányai Ifjúsági 

345/2013. (VI. 27.) működési támogatás l 500 OOO Ft 
Sportegyesület 

ÖSSZES 9 500 OOO Ft 

Kőbánya Sport Club (KSC) 

sorszám Támogatott (neve) 
KÖKT határozat támogatás jogcíme, támogatás 

száma célja összege 

l. Kőbánya Sport Club 5/2013. (IL 21.) működési támogatás 25 OOO OOO Ft 

2. 
Kőbánya Sport Club úszó 

345/2013. (VI. 27.) működési támogatás 5 OOO OOO Ft 
szakosztály 
Kőbánya Sport Club birkózó, 

3. öttusa, sakk, ökölvívó 345/2013. (VI. 27.) működési támogatás 2 OOO OOO Ft 
szakosztály 

ÖSSZES 32 OOO OOO Ft 

Kőbányai Torna Club (KTC) 

sorszám Támogatott (neve) 
KÖKT határozat támogatás jogcíme, 

támogatás összege 
száma célja 

l. Kőbányai Torna Club 5/2013. (II. 21.) működési támogatás 2 OOO OOO Ft 

ÖSSZES 2 OOO OOO Ft 

Törekvés Sportegyesület (Törekvés) 

sorszám Támogatott (neve) 
KÖKT határozat támogatás jogcíme, támogatás 

száma célja összege 

l. 
Törekvés Sportegyesület vívó 

5/2013. (IL 21.) 
müködési 

8 OOO OOO Ft 
szakosztály támogatás 

2. 
Törekvés Sportegyesület vívó 91/2013. (III. 21.) és müködési 

l 800 OOO Ft 
szakosztály 176/2013. (IV. 18.) támogatás 

3. 
Törekvés Sportegyesület vívó 

345/2013. (VI. 27.) 
müködési 

3 OOO OOO Ft 
szakosztály támogatás 

4. Törekvés Sportegyesület 491/2013. (X. 17.) 
müködési 

20 OOO OOO Ft 
támogatás 

ÖSSZES 32 800 OOO Ft 



KDSE 

KISE 

KSC 

KTC 

Törekvés 

12. melléklet az előterjesztéshez 

A támogatások folyósításának tervezett ütemezése 

2014. március 
2014. június 
2014. augusztus 
2014. szeptember 

összesen 

2014. április 
2014. május 

2014. június 
2014. július 
2014. augusztus 
2014. szeptember 
2014. október 

összesen 

2014. március 

2014. április 
2014. május 
2014. június 

2014. július n 
2014. augusztus n 
2014. szeptember 
2014. október 

összesen 

Szerződés aláírását követő 
30 napon belül 

2014. március 
2014. április 
2014. május 
2014. június 

összesen 

6 500 OOO Ft 
l 300 OOO Ft 
2 600 OOO Ft 
2 600 OOO Ft 

13 OOO OOO Ft 

4 OOO OOO Ft 
l OOO OOO Ft 
l OOO OOO Ft 
l OOO OOO Ft 
l OOO OOO Ft 

l OOO OOO Ft 
l OOO OOO Ft 

10 OOO OOO Ft 

20 OOO OOO Ft 

3 OOO OOO Ft 
3 OOO OOO Ft 
2 800 OOO Ft 

2 800 OOO Ft 
2 800 OOO Ft 
2 800 OOO Ft 
2 800 OOO Ft 

40 OOO OOO Ft 

2 OOO OOO Ft 

8 400 OOO Ft 
l 200 OOO Ft 
l 200 OOO Ft 
l 200 OOO Ft 

12 OOO OOO Ft 


